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Sammanfattning 
SWECO structures har genomfört en utredning gällande kraven på 
konstruktionsdokumentation och hur huvudkonstruktörens samordnande roll ska 
definieras. I och med otydliga formuleringar i boverkets konstruktionsregler och interna 
samordningsproblem på SWECO uppstod behovet att definiera hur företaget ska tolka 
dessa krav och hur samordningen av konstruktionsarbetet kan förbättras. Resultatet av 
utredningen blev en mall för konstruktionsdokumentation, ett flödesschema för hur 
arbetet med dokumentet ska fungera samt en rollbeskrivning av huvudkonstruktörens 
uppdrag. Denna rapport redogör för en utvärdering av dessa resultat och hur varje 
enskild del kan förbättras. Till grund för utvärderingen ligger det juridiska underlaget i 
boverkets konstruktionsregler, EKS samt synpunkter som framkommit under samtal med 
personer från de berörda yrkesgrupperna; En byggherre, en förvaltare, en 
byggnadsinspektör samt en huvudkonstruktör från SWECO structures i Umeå. I 
rapporten redovisas även ett exempel på hur delar av den framtagna mallen för 
konstruktionsdokumentation kan användas. 
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Abstract 
SWECO structures has conducted an investigation in order to clarify the interpretation of 
new judicial requirements when constructing buildings and to resolve some of the 
company’s co-ordination problems. The judicial requirements consist of the demand to 
present a new form of document, a structural design documentation, meant to give a 
short form description of the conditions for the design, execution of the construction and 
the behavior of the load bearing structure. The requirements have been hard to interpret 
and SWECO structures wanted to determine which information is to be presented and 
how to design the document in a uniform way. Relating to the company’s co-ordination 
problems SWECO has identified the need for a coordinating head engineer whose 
specific tasks and responsibilities were meant to be specified. The results of this 
investigation were a form for the structural design documentation, a flowchart 
describing the work process and a list of the head engineers’ tasks and responsibilities. 
This report consists of an evaluation of these results where suggestions on how each 
individual part, the form, the flowchart and the head engineers’ tasks and 
responsibilities, can be improved is presented. The results have been evaluated based on 
how well they meet the judicial requirements and the opinions of people from the 
relevant fields; one property developer, one property manager, one building inspector 
and one head engineer from SWECO structures in Umeå. The report also contains an 
example of how the form for the required document can be used in future projects. 
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Förord 
Detta examensarbete omfattar 15,0 högskolepoäng och är en del i utbildningen till 
högskoleingenjör i byggteknik vid Umeå universitet. Arbetet har utförts på uppdrag av 
SWECO structures i Umeå. 
 
Jag vill rikta ett tack till mina handledare Johan Jeppson och Fredrik Häggström som båda 
har bidragit med hjälp och stöd under arbetets gång. 
 
Umeå, 2019-05-17 
Lars Eriksson 
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1. Inledning 
Konstruktionsdokumentation är ett specifikt dokument som ska beskriva en byggnads 
bärande konstruktion och de antaganden som ligger till grund för hur denna har 
dimensionerats. Syftet med dokumentet är att ge byggherre, förvaltare och 
byggnadsinspektörer en övergripande förståelse för förutsättningarna för 
dimensioneringen, hur lasterna tas upp och fördelas i konstruktionen samt tillhandahålla 
övrig information om byggnaden som kan vara av användning i förvaltningsskedet. 
(Boverket, 2018a) De nu gällande kraven på konstruktionsdokumentation kom den 1a 
januari 2016 i och med införandet av EKS 10. (Boverket, 2015) Dessa krav är allmänt 
ställda och lämnar dessvärre utrymme för tolkning angående vilken information 
dokumenten ska innefatta och hur de ska utformas. Detta har lett till att en konsekvent 
arbetsgång har saknats på SWECO och oklarheter kring hur pass omfattande en 
konstruktionsdokumentation ska vara i olika projekt har uppstått. SWECO har även 
identifierat behovet av en så kallad huvudkonstruktör som ska ansvara för helhetsbilden 
av ett projekt och samordna de inblandade konstruktörerna i deras arbete. Med 
anledning av detta har SWECO structures låtit göra en utredning med syfte att förtydliga 
företagets rutiner kring vilka uppgifter som ska redovisas i en 
konstruktionsdokumentation, hur den ska utformas samt vilken roll huvudkonstruktören 
ska ha i detta arbete. (Edvinsson, 2019) 
 
Bakgrunden till utredningen var att 2014 tog SWECO structures VD Sören Hed initiativ till 
att formulera en rollbeskrivning av huvudkonstruktörens uppdrag (Se bilaga 5). Detta 
gjordes tillsammans med branschorganisationen innovationsföretagens dåvarande 
temagrupp byggkonstruktion. När sedan kraven på konstruktionsdokumentation trädde i 
kraft såg man en potential i hur detta dokument skulle kunna vara till hjälp i 
huvudkonstruktörens samordningsarbete varför både utformningen av dokumentet och 
huvudkonstruktörens roll inom SWECO nu har utretts samtidigt. (Edvinsson, 2019) 
Resultatet av den här utredningen blev en mall för konstruktionsdokumentation (Bilaga 
1), ett flödesschema där arbetsrutinerna beskrivs (Bilaga 3) och en vidareutveckling av 
den befintliga rollbeskrivningen av huvudkonstruktörens uppdrag (Bilaga 2). 
 
Den ursprungliga idén för denna utredning var att trots att 
konstruktionsdokumentationen inte specifikt syftar till att hjälpa konstruktörerna i deras 
arbete så såg man en potential i hur det skulle kunna fungera som ett 
samordningsdokument för inblandade konstruktörer i ett projekt samtidigt som det fyller 
sitt uttalade syfte för byggherre, förvaltare och inspektörer. Tanken är att dokumentet i 
ett inledande skede av ett projekt ska tydliggöra de inblandade konstruktörernas 
respektive ansvarsområde och säkerställa att alla dessa arbetar under samma 
förutsättningar och gör samma antaganden. Detta är ”den röda tråden” som nämns i 
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flödesschemat nedan. Dokumentet ska sedan kontrolleras under konstruktionsarbetets 
gång och kompletteras med uppgifter som tillkommer för att slutligen kunna 
sammanställas till en slutgiltig konstruktionsdokumentation för byggnaden. Ansvaret att 
upprätta och kontrollera dokumentet är tänkt att ligga på huvudkonstruktören som även 
ska ansvara för samordningen av projektets samtliga konstruktörer. En beskrivning av 
hur arbetet med konstruktionsdokumentationen är tänkt att fungera från upprättande 
till slutgiltig dokumentation finns beskrivet i det flödesschema som togs fram under 
utredningen, se figur 1 nedan. 
 

 
Figur 1. Flödesschema arbetsrutiner 

 
Behovet av en väldefinierad samordningsroll har blivit tydlig i och med att problem med 
styrning av konstruktionsarbetet och gränsdragningen mellan inblandade konstruktörer 
ofta uppstått i tidigare projekt. Särskilt uppenbara har dessa problem varit i de fall där 
flera konsultfirmor varit inblandade i ett och samma projekt. Denna samordningsroll ska 
fyllas av en huvudkonstruktör vars uppdrag definieras i den vidareutvecklade 
rollbeskrivningen som togs fram under utredningen (Se bilaga 2). Syftet är att få en mer 
välfungerande samordning samtidigt som denna beskrivning ska göra det lättare att 
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synliggöra behovet av en sådan roll för en beställare som då kan avsätta tillräckliga 
resurser. Tanken är att SWECO i ett tidigt skede i ett projekt ska kunna betona vikten av 
att utse en huvudkonstruktör genom att visa upp denna rollbeskrivning. Detta oavsett 
om SWECO i slutändan tar på sig den rollen själv eller om det görs av en annan konsult. 
(Edvinsson, 2019)  
 
I denna rapport presenteras en utvärdering av den framtagna mallen, flödesschemat och 
huvudkonstruktörens rollbeskrivning. Dessa kommer utvärderas dels utifrån hur väl de 
uppfyller de krav som lagar och regler ställer (nu gällande och kommande EKS), dels 
utifrån hur väl de överensstämmer med de synpunkter som har samlats in från en 
gruppledare på SWECO och de berörda yrkesrollerna – en byggherre, en förvaltare samt 
en byggnadsinspektör från Umeå kommun. För att deras synpunkter ska vara så 
relevanta för SWECO som möjligt har representanterna från respektive yrkesgrupp valts 
utifrån att de har ett nära samarbete med SWECO structures i Umeå. Utifrån detta 
underlag ska sedan förslag till förbättringar av varje enskild del presenteras. 

 
1.1 Syfte & mål 
Syftet med utvärderingen är att fastställa om det finns förändringar som bör göras i 
mallen, om huvudkonstruktörens ansvar bör omformuleras samt om arbetsrutinerna 
generellt kan förbättras. Målet med arbetet är att sammanställa förslag till förbättringar 
av den framtagna mallen, flödesschemat och huvudkonstruktörens rollbeskrivning samt 
att ta fram ett exempel på hur delar ur mallen för konstruktionsdokumentation kan 
användas. 
 

1.2 Avgränsningar 
Boverkets konstruktionsregler innefattar regler för olika typer av dokumentation - 
konstruktionsdokumentation, dokumentation av beräkningar och eventuella provningar 
samt dokumentation av dimensionerings-, mottagnings- och utförandekontroller. Detta 
arbete avgränsas till att endast behandla de delar som ingick i den utredning SWECO har 
låtit göra det vill säga konstruktionsdokumentation och den tillhörande 
dimensioneringskontrollen (som är en del av konstruktionsdokumentationen) och hur 
huvudkonstruktörens rollbeskrivning ska definieras. Den del av 
konstruktionsdokumentationen som utgör brandskyddsdokumentation utelämnas då 
detta är brandingenjörens uppdrag och är tänkt att bifogas som en bilaga till det 
huvudsakliga dokumentet.  
 

1.3 Genomförande 
För att utvärdera hur väl utredningens olika delar överensstämmer med de juridiska krav 
som ställs måste det först fastställas vilka lagar och regler som gäller i sammanhanget. 
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Således gjordes en kartläggning av hur regelhierarkin ser ut i Sverige och vilka juridiska 
dokument som är styrande i arbetet med konstruktionsdokumentation. Det 
konstaterades att boverkets konstruktionsregler, EKS är det juridiska dokument som 
reglerar detta. De paragrafer som berör arbetet identifierades sedan och dess innehåll 
samt hur juridiken är uppbyggd sammanfattades. Här var det viktigt att konstatera vad 
som är juridiskt bindande krav och vad som är allmänna råd samt hur formuleringarna i 
de aktuella paragraferna ser ut. Detta gjordes för boverkets nu gällande 
konstruktionsregler i EKS 10 samt för de kommande ändringarna i EKS 11. För att bättre 
förstå bakgrunden till dessa krav, vilka problem som föranlett införandet av dem och hur 
det är tänkt att de ska fungera i praktiken har även innehållet i boverkets 
konsekvensutredningar för EKS 10 och EKS 11 gåtts igenom. Utöver detta underlag 
användes även artiklar som boverket publicerat på sin hemsida. Detta för att få en ännu 
djupare förståelse för syftet med konstruktionsdokumentationen och hur dokumentet är 
tänkt att fungera i praktiken. 
 
Det konstaterades i ett tidigt skede att arbetet inte skulle syfta till att dra generella 
slutsatser. Avsikten var att fokusera på resultat som är applicerbara på SWECO structures 
verksamhet och utvärderingen anpassades därefter. I samråd med handledare på SWECO 
identifierades en person från respektive yrkesroll vars synpunkter skulle samlas in. För 
att dessa samtal skulle vara så relevanta för SWECO structures som möjligt valdes dessa 
personer utifrån att de har ett nära samarbete med företaget.  
 
Hur var och en av dessa yrkesroller kommer i kontakt med konstruktionsdokumentation 
skiljer sig och det syfte som dokumentet är tänkt att fylla för dem varierar. Med 
anledning av detta anpassades frågorna från tillfälle till tillfälle men övergripande 
frågeställningar bestämdes på förhand utifrån SWECO structures önskemål. Samtalen 
fördes inte som en regelrätt intervjustudie utan frågorna som behandlades hölls öppet 
formulerade med utrymme för följdfrågor och reflektion. Samtalen utfördes antingen per 
telefon, per mejl eller på plats med personen i fråga. Resultaten av dessa samtal gicks 
sedan igenom och de relevanta synpunkterna sammanställdes. 
 
Slutligen togs ett exempel fram för hur mallen för konstruktionsdokumentation kan 
användas. Detta gjordes för en byggnad som projekterats som en del av en kurs på 
högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Umeå universitet. Exemplet ger en bild av 
hur några av de presenterade förbättringsförslagen ser ut, hur utvalda rubriker kan 
justeras och vilka tillägg som kan göras i mallen.  
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3. Regelhierarki 
Bland de bestämmelser som reglerar projektering och arbetet med 
byggnadskonstruktion råder en tydlig hierarki för vilka regler som gäller när. Denna 
hierarki omfattar lagar, förordningar samt myndigheters föreskrifter och allmänna råd. 
(Boverket, 2014) 
 
Först och främst gäller Sveriges lag som omfattar såväl grundlagar som övrig lag. Härefter 
gäller de förordningar som beslutas av regeringen. Dessa kan antingen förtydliga det som 
står i lagen eller beskriva något som inte behöver regleras i lag. Härefter kan 
myndigheter utfärda föreskrifter och allmänna råd i de fall då en ännu mer detaljerad 
styrning krävs. Boverkets konstruktionsregler, EKS är ett exempel på ett sådant 
dokument i vilket man hittar nationella tillämpningar av de europeiska byggreglerna, 
eurokoder (Boverket, 2018c). Här är paragraferna uppbyggda av föreskrifter och 
allmänna råd där föreskrifterna utgör de bindande juridiska kraven och de allmänna 
råden en beskrivning av hur kraven kan tillämpas. Föreskrifterna får endast utfärdas i de 
fall där ett bemyndigande redan finns angivet i den förordning som den anknyter till. De 
allmänna råden kan däremot skrivas utan ett sådant bemyndigande. Slutligen påverkas vi 
i Sverige även av de regler som anges i EU-direktiv och EU-förordningar. Eurokoderna är 
ett exempel på sådana dokument. Dessa regler måste tas hänsyn till och implementeras i 
EU-medlemsländernas lagstiftning så att dess syften kan uppnås. (Boverket, 2014) 
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4. Konstruktionsdokumentation enligt EKS 
Som tidigare nämnts är boverkets konstruktionsregler, EKS, en myndighetsföreskrift som 
anger Sveriges nationella val till eurokoderna (EU-förordning). Här anges hur 
eurokoderna ska tillämpas för att följa svensk lag och dess krav på ett byggnadsverks 
bärförmåga, stadga och beständighet så som de anges i 8 kap. 4 §, punkt 1 i plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. (Boverket, 2018b) De första kraven på 
konstruktionsdokumentation kom i och med boverkets nu gällande konstruktionsregler, 
EKS 10 och ytterligare ändringar av dessa regler är planerade i EKS 11 (BFS 2011:10 med 
ändringar t.o.m. BFS 2019:1) som träder i kraft fr.o.m. 1a juli 2019 (Boverket, 2019c). 
 
Kraven på konstruktionsdokumentation och reglerna om vad det ska innehålla återfinns i 
dokumentets inledande del. Här finns även kraven kring den dimensioneringskontroll 
som ska bifogas i konstruktionsdokumentationen. Detta avsnitt omnämns avdelning A 
och innehåller övergripande bestämmelser. Detta följs sedan av avdelning B, C och så 
vidare till och med avdelning J. Dessa avdelningar behandlar var för sig de olika delarna i 
eurokoderna i tur och ordning. Avdelningarna i sin tur delas in i paragrafer bestående av 
föreskrift och allmänna råd. Här utgör föreskrifterna de bindande kraven och de 
allmänna råden en ytterligare beskrivning på hur de kan tillämpas. (Boverket, 2018c) 
Av avdelning A, 2§ följer att föreskrifterna i EKS är tillämpliga vid såväl uppförandet av 
nya byggnader, ändringar av befintliga byggnader som rivnings- och markarbeten; 
följaktligen gäller även kraven på konstruktionsdokumentation i dessa fall. Den paragraf 
som infördes för att specifikt adressera kraven på konstruktionsdokumentation är 29§. 
Här anges de juridiskt bindande kraven på vad som ska bifogas i dokumentet; 
Förutsättningar för dimensionering och utförande, konstruktionens verkningssätt, val av 
exponerings- och korrosivitetsklasser, vilket regelverk som har tillämpats samt uppgifter 
om dimensioneringskontrollens omfattning och vem som utfört den. Det allmänna rådet 
förtydligar sedan att de ovan nämnda förutsättningarna för dimensionering och 
utförande till exempel kan vara val av laster, lastkombinationer, säkerhetsklasser, 
statiska modeller eller livslängd. (Boverket, 2016) 
 

Kraven på dimensioneringskontrollen som ska ingå i konstruktionsdokumentationen och 
hur denna definieras anges i 7§ och 30§ respektive 25§. I 7§ anges i vilka fall en 
dimensioneringskontroll måste göras, i 30§ fastställs att resultaten av utförda kontroller 
(dimensionerings-, utförande- samt mottagningskontroll) ska dokumenteras och i 25§ 
ges en beskrivning av vad dimensioneringskontrollen ska innefatta. I paragrafen 
definieras att kontrollen ska omfatta dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar 
och beräkningar. Detta följs av det allmänna rådet som förtydligar att dess syfte är att 
eliminera grova fel och att den person som utför dimensioneringskontrollen inte bör ha 
varit inblandad i projektet tidigare. Rådet är formulerat så att den kontrollansvarige ”inte 
tidigare deltagit i projektet” samt att ”Graden av organisatorisk och ekonomisk direkt 
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eller indirekt självständighet bör ökas vid projekt av mer komplicerad natur”. Sedan listas 
även vilka uppgifter som normalt bör kontrolleras. Detta är exempelvis huruvida de 
antaganden som dimensioneringen baseras på stämmer överens med kraven på den 
aktuella byggnaden samt om antaganden om egenskaper hos byggmaterial, jord och 
berg, laster och materialpåverkan är tillämpliga. Vidare nämns även huruvida valda 
provningsmetoder, beräkningsmodeller och beräkningsmetoder är lämpliga samt om 
utförda beräkningar är korrekt genomförda. (Boverket, 2016) 

 

4.1 Införandet av EKS 10 och kraven på konstruktionsdokumentation 
I samband med att varje ny EKS ges ut presenterar boverket en så kallad 
konsekvensutredning. Här redogör man för vilka ändringar som har gjorts i paragraferna, 
varför de har gjorts och vad dessa ändringar är tänkt att få för konsekvenser. (Boverket, 
2018c) Kraven på konstruktionsdokumentation infördes i form av en ny paragraf, 29§, i 
EKS 10. Detta gjordes för att i brukandefasen ge fastighetsförvaltaren kännedom om 
konstruktionens verkningssätt och de förutsättningar som legat till grund för byggnadens 
dimensionering samt för att göra det lättare för tjänstemän att skapa sig en uppfattning 
om dessa uppgifter i ett projekt. Mer specifikt var det så att man identifierat två problem 
i olika skeden i byggprocessen som detta dokument ska bidra till att avhjälpa: 

• Det har varit onödigt arbetskrävande för tjänstemän (byggnadsinspektörer, 

kontrollansvariga) att vid ett första tekniskt samråd ta reda på denna information 

innan startbesked kan ges. 

• Det har varit onödigt arbetskrävande för fastighetsförvaltare att i brukandefasen ta 

reda på denna information vid om- eller tillbyggnationer av en fastighet. 

 
Tanken är att samla och tillgängliggöra denna information som tidigare varit utspridd på 
olika dokument och inte lika systematiskt presenterad. Kraven förväntades eventuellt 
kunna medföra ökade administrativa kostnader samt att tid för inlärning av de nya 
rutinerna skulle krävas. Totalt sett skulle det å andra sidan troligtvis innebära minskade 
samhällskostnader både under byggprocessen och byggnadens brukandefas. Det 
konstateras dock att i och med att den information som ska tas med i en 
konstruktionsdokumentation tidigare behövts bifogas (men då inte i ett samlat 
dokument) bör de eventuellt ökade kostnaderna för administration bör vara 
förhållandevis små. (Boverket, 2015) 
 
Angående kraven på dimensioneringskontroll gjordes även några förändringar i 25§. 
Dessa krav fanns redan innan införandet av ESK 10 men dimensioneringskontrollen ska 
nu bifogas som en del av konstruktionsdokumentationen och inte i ett enskilt dokument. 
En ny paragrafindelning gjordes och ett nytt allmänt råd om vad en 
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dimensioneringskontroll bör innefatta infördes. Dessa ändringar gjordes för att göra 
reglerna mer lättförståeliga och göra dem lättare att tillämpa. (Boverket, 2015) 
 

4.2 Ändringar till EKS 11 

Kommande EKS (EKS 11, BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2019:1) innehåller vissa 
ändringar angående kraven på konstruktionsdokumentation (Boverket, 2019b). I 29§ 
görs tillägget att byggnader under 50𝑚2 där människor sällan vistas är undantagna 
kraven på konstruktionsdokumentation. Detta görs för att förebygga en alltför 
omfattande byråkrati vid mindre byggprojekt och på så vis underlätta arbetet och dra ner 
på onödiga kostnader. Vidare specificeras att konstruktionsdokumentationen ska 
omfatta såväl överbyggnad som geokonstruktion samt att en geoteknisk 
dimensioneringsrapport kan bifogas som en del i dokumentet. Detta ska dock endast ses 
som omskrivningar och förtydligande av redan gällande regler då denna information 
redan brukar ingå i dokumentationen. Ändringarna görs för att samla riktlinjerna på ett 
och samma ställe, göra de tydligare och underlätta tillämpningen av dem. (Boverket, 
2019c) 
 
Gällande 25§ och kraven på den dimensioneringskontroll som ska ingå i 
konstruktionsdokumentation ska en ändring göras gällande det allmänna rådet att denna 
kontroll ”…bör utföras av person som inte tidigare deltagit i projektet.”. Boverket har 
uppmärksammat att tolkningen av denna skrivning blivit alltför snäv då det i vissa fall 
förutsatts att arbetet inte kan utföras av projektledare eller personer som varit inblandad 
i andra delar av samma projekt. Syftet med denna regel var aldrig att personen i fråga 
nödvändigtvis skulle vara helt och hållet frikopplad från projektet utan främst att 
kontrollen inte ska avse det arbete man själv har utfört. Rådet ändras till att ” Kontrollen 
bör utföras av en person som inte har varit delaktig i framtagandet av de handlingar som 
ska kontrolleras”. I och med den här ändringen tydliggörs syftet och reglerna blir 
tydligare och lättare att tillämpa – speciellt för mindre organisationer med få anställda. 
även en mindre ändring där kravet på när dimensioneringskontroll måste göras flyttas 
från 7§ till 25§ så att krav och definition samlas på ett och samma ställe vilket är tänkt att 
ytterligare underlätta tillämpningen. (Boverket, 2019c) Utöver dessa har även en ändring 
gjorts som inte nämns i konsekvensutredningen. Denna innebär att man tydliggör att 
dimensioneringskontrollen avser byggherrens kontroll av 
dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och beräkningar (Boverket, 2019a). 
Tidigare nämndes inte vems ansvar detta var. Björn Mattsson på boverket förklarar att 
en vanlig missuppfattning är att konstruktören är den som är ansvarig för att 
dimensioneringskontrollen utförs och att även om det ofta kan vara konstruktören som 
får i uppdrag att utföra kontrollen så är det gentemot samhället byggherren som 
ansvarar för att säkerställa att den utförs. Byggherren kan i sin tur välja att utföra 
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kontrollen själv eller delegera ansvaret till konstruktören. Denna ansvarsfördelning är 
tänkt att bli tydligare med den nya formuleringen. (Mattsson, 2019) 
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5. Synpunkter från de berörda yrkesrollerna 
Här presenteras de synpunkter som framkommit under de samtal som har förts med en 
person från varje yrkesroll som konstruktionsdokumentationen enligt boverket är tänkt 
att tjäna; En byggherre, en förvaltare och en byggnadsinspektör. Även synpunkter från 
samtal med en gruppledare på SWECO structures i Umeå som kommer att ha rollen som 
huvudkonstruktör presenteras. Denna gruppledare har varit delaktig i utredningen sedan 
starten. 
 

5.1 Byggherre 
Följande synpunkter har samlats in genom en telefonintervju. Denna utfördes 2019-04-
23 med Pontus Quick, projektledare på byggföretaget VNB i Umeå.  
 
I rollen som byggherre kommer de i kontakt med konstruktionsdokumentationen under 
ett inledande tekniskt samråd innan startbesked för projektet ges. Dokumentet ger då en 
övergripande bild av konstruktionen och kan agera som en grov checklista men ingen 
större vikt läggs vid vilken information som bifogas. Ifall oklarheter uppstår har VNB nog 
teknisk kunskap för att tolka övriga handlingar och konstruktionsdokumentationen ses 
framförallt som något som görs för att uppfylla byggnadsinspektörens krav. VNB 
upplever inte att konstruktionsdokumentationen följer med efter byggstarten utan om 
ändringar görs under byggandet sker revideringar i andra handlingar (bland annat ”k-
nollan”) och konstruktionsdokumentationen lämnas oförändrad. VNB ställer inga 
specifika krav på konstruktionsdokumentationens utformning utan rättar sig endast efter 
gällande regler. Reglerna anses vara tillräckligt tydliga och som byggherre ser de inget 
behov av att omformulera dessa. 
 
Reglerna kring dimensioneringskontrollen upplevs även dessa som tillräckligt tydliga. 
VNB är fullt medvetna om att det är byggherren som ansvarar för att denna kontroll 
utförs men brukar alltid försöka delegera utförandet av kontrollen på konstruktören.  
  

5.2 Förvaltare 

Följande synpunkter har samlats in via mailkorrespondens med Andreas Westman, 
projektledare på Diös Fastigheter i Umeå under april 2019. 
 
Tjänstemännen på Diös använder sig av konstruktionsdokumentationen för att under 
förvaltningsskedet kunna tolka en byggnads bärande konstruktion och vilka laster den är 
dimensionerad för. Behovet att kunna göra detta på ett smidigt sätt dyker upp vid om- 
eller tillbyggnationer av en fastighet. Denna typ av information har ofta funnits med i 
bygghandlingarna men inte alltid i form av en konstruktionsdokumentation. Inom Diös 
fastighetsbestånd skiljer sig även kvaliteten på dessa handlingar väldigt mycket. Vissa 
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relationshandlingar är till exempel handritade från 70-talet som i efterhand har 
digitaliserats medan andra är utformade efter dagens krav. Vid uppköp av befintliga 
fastigheter från andra fastighetsägare kan det även skilja sig väldigt mycket då företagens 
rutiner kring arkiveringen av denna typ av handlingar varierar. Att kvaliteten på 
dokumenten varierar så pass mycket kan till exempel leda till problem med att 
information saknas eller att skalor på ritningar inte stämmer överens med verkligheten. I 
vissa fall kan konstruktionen behöva gås igenom på nytt även vid mindre åtgärder i en 
fastighet och ritningar måste revideras eller ritas om helt och hållet.  
 
I dagsläget tycker de att den konstruktionsdokumentation som presenteras av de stora 
konsultbolagen vid nyproduktion är god. Det verkar råda samförstånd i branschen kring 
dokumentets utformning och innehåll. Det material som presenteras för Diös skiljer sig 
inte nämnvärt mellan olika entreprenörer. Diös rättar sig efter de riktlinjer som anges i 
EKS vilka de upplever som tillräckligt omfattande.  Den information som är viktig för dem 
i rollen som fastighetsförvaltare finns med i kraven.  
 
De tycker dock att en 3D-modell av vissa avgörande delar i en konstruktion skulle kunna 
vara en idé till förbättring av konstruktionsdokumentationen. Detta skulle kunna vara 
ytterligare ett sätt att enkelt sätta sig in i hur stommen är uppbyggd. Generellt tycker de 
att även om den dokumentation som presenteras är av god kvalitet och utformas enligt 
gällande normer så kan ibland förvaltningsskedet glömmas bort. Fokus tenderar istället 
att ligga på själva utförandet. Detta kan Diös själva ta på sig som sitt ansvar då de skulle 
kunna lägga mer resurser på att aktivt delta under framtagandet av bygghandlingarna. 
Detta kan emellertid vara svårt till exempel vid anlitandet av en totalentreprenör där 
förvaltarens inflytande på projekteringen är begränsad. Förslag till ändringar i ritningar 
och ändringar i utförandet kan endast göras om Diös är beredda att själva ta kostnaden 
för detta.  
 

5.3 Byggnadsinspektör 

Följande synpunkter samlades in 2019-05-03 under ett samtal med byggnadsinspektör 
Stefan Eriksson på Umeå Kommun.  
 
Vid hanteringen av bygglov kommer de i kontakt med konstruktionsdokumentationen vid 
ett första tekniskt samråd. Handlingarna begärs in för att på ett snabbt sätt kunna skapa 
sig en övergripande bild av hur konstruktionen fungerar och vilka förutsättningar som 
finns för dimensioneringsarbetet. Handläggarna på kommunen har varken tid eller 
resurser att sätta sig in i och kontrollera alla handlingar i ett projekt och att ha denna 
övergripande information samlad i ett och samma dokument gör detta arbete mycket 
effektivare. Utöver detta är en viktig del i konstruktionsdokumentationen informationen 
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om dimensioneringskontrollen och vem som ansvarar för att utföra den. Detta blir 
särskilt viktigt då en stor del av dimensioneringsarbetet i detta skede ofta inte är färdigt 
och byggnadsinspektörerna själva inte kommer att kontrollera dimensioneringen 
ytterligare. Man behöver då en person som ansvarar för att detta görs på ett korrekt vis 
för det dimensioneringsarbete som tillkommer efter detta samråd. Omfattningen av 
dimensioneringskontrollen kontrolleras däremot inte i någon vidare utsträckning då det 
som kontrolleras skiljer sig mycket från projekt till projekt.  
 
Utformningen på dokumentet kan skilja sig väldigt mycket från företag till företag men 
den information som framkommer är på det stora hela densamma. Kraven i EKS uppfylls 
oftast utan problem och från kommunens håll ställs inga ytterligare krav än dessa. Den 
vanligaste anledningen till att konstruktionsdokumentationen underkänns är att 
information om dimensioneringskontrollens omfattning och vem som är ansvarig saknas. 
Handläggarna på kommunen tycker sig dock se att konsulterna blir bättre och bättre på 
detta. Problem brukar även uppstå med samordningen i de fall då fler än en konsult är 
inblandad i ett projekt. Ofta finns inte ett dokument som gäller för hela projektet utan 
istället brukar varje konsult presentera en konstruktionsdokumentation var. Detta leder 
till dubbelarbete och att missförstånd kan uppstå. Ofta finns heller ingen enskild person 
som samordnar konstruktionsarbetet i ett projekt. (Detta även fast det enligt det 
allmänna rådet i EKS 10, 21§ bör finnas en sådan person i de projekt där olika personer 
utför olika delar av projekteringen (Boverket, 2016).) Vidare har man även märkt att 
konstruktionsdokumentationen ofta har spelat ut sin roll efter det första tekniska 
samrådet. Vid slutbeskedet presenteras ofta det slutgiltiga utförandet i form av 
relationshandlingar där konstruktionsdokumentationen utelämnas. Dokumentet kan 
därför ofta bli inaktuellt om ändringar har gjorts senare i byggprocessen. 
 
För att förenkla bygglovshandläggarnas arbete med konstruktionsdokumentationen 
skulle en 3D-modell av konstruktionen kunna presenteras i dokumentet. Gärna med pilar 
som beskriver hur lasterna tas om hand och förs ned till grunden. Detta skulle vara 
enklare än att läsa en beskrivande text om konstruktionens verkningssätt vilket ofta är 
fallet i nuläget. Man skulle även kunna lägga till en punkt om kritiska delar i 
konstruktionen vilket skulle kunna fungera som ett underlag för vilka moment som ska 
ingå i byggherrens utförandekontroll. Detta för att effektivisera arbetet så att viktiga 
kontroller inte glöms bort eller att kontroller görs i onödan. Slutligen skulle man även 
kunna skilja på statusen för konstruktionsdokumentationen genom byggprocessen. En 
idé skulle kunna vara att man skiljer på en ursprunglig konstruktionsbeskrivning (innan 
byggstart) och en slutgiltig konstruktionsdokumentation (efter slutbesked) som är 
uppdaterad efter eventuella förändringar som gjorts under byggandet. Detta skulle 
motverka att dokumentet blir inaktuellt och i slutändan inte stämmer överens med 
byggnadens slutgiltiga utförande. 
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5.4 Huvudkonstruktör 

Följande synpunkter och information har framkommit under en rad samtal under april 
och maj månad 2019 med Emil Edvinsson, gruppledare på SWECO structures i Umeå 
 
Som gruppledare och erfaren konstruktör kan rollen som huvudkonstruktör vara en del 
av uppdraget. Som tidigare nämnts innebär detta bland annat att man ansvarar för 
konstruktionsdokumentationen. Reglerna för hur denna ska utformas består till stor del 
av allmänna råd om vilken information som eventuellt kan bifogas. Detta uppfattas som 
både bra och dåligt. Samtidigt som kraven blir lättare att uppfylla för projekt av olika 
omfattning, från de allra enklaste till de väldigt tekniskt komplicerade, blir behovet av 
detaljstyrning för varje enskilt projekt stort. Kraven har upplevts som svårtolkade och 
konstruktionsdokumentationen har skilt sig mycket från projekt till projekt. Den mall som 
tagits fram ska tydliggöra vilken information som ska bifogas och säkra en enhetlig 
utformning av dokumentet samtidigt som den ska gå att använda i alla olika typer av 
projekt.  
 
Information om dimensioneringskontrollen ska framgå i konstruktionsdokumentationen 
och måste därför tas med i mallen. Ett formulär finns redan för vilken information som 
ska kontrolleras och detta är tänkt att bifogas som bilaga till mallen för 
konstruktionsdokumentationen. Rutinerna kring detta förblir desamma som innan 
kraven på konstruktionsdokumentation. Juridiken kring vilken information som ska 
kontrolleras upplevs som tydlig och det finns inga oklarheter kring 
dimensioneringskontrollens omfattning. Oklarheter har dock uppstått kring när 
dimensioneringskontrollen måste göras och vem som är ansvarig för att utföra den. 
Detta har lett till att denna dokumentation i vissa fall har saknats i tidigare projekt och en 
tydligare formulering i nästkommande EKS skulle behövas. 
 
I kommande EKS skulle SWECO vilja se ytterligare exempel på när 
konstruktionsdokumentationen kan utelämnas. I nuläget måste detta dokument tas fram 
för samtliga projekt oavsett omfattning. Den information som i nuläget tas upp i 
konstruktionsdokumentationen har tidigare kunnat utelämnas för mindre projekt. För 
mer komplicerade projekt har detta ofta framgått av andra handlingar. Totalt sett har 
detta lett till en ökad arbetsbelastning på SWECO vilket man skulle kunna undvika med 
en skrivning om vilka typer av projekt som kan vara undantagna reglerna.  
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6. Resultat 
Nedan presenteras en utvärdering av den utredning som SWECO låtit göra kring arbetet 
med konstruktionsdokumentation och huvudkonstruktörens uppdrag. Här sammanställs 
förslag till förbättringar av den framtagna mallen, flödesschemat och 
huvudkonstruktörens rollbeskrivning. Dessa förbättringsförslag syftar till att uppfylla 
kraven i nu gällande och kommande EKS samt tillmötesgå de synpunkter som 
framkommit under samtal med personer från de berörda yrkesrollerna 
 

6.1 Mall 
Som framgår av figur 2 presenteras en inledande del med övergripande information om 
projektet på mallens första sida. Här anges projektets uppdragsnummer, en 
projektbeskrivning, namn på uppdragsledare, vem som uppfört dokumentet samt vem 
som granskat innehållet. Anvisningarna för var respektive information ska infogas anges 
på svenska utom projektbeskrivningen som anges ”Description”. För att försäkra sig om 
att dokumentet blir lättförståeligt och enhetligt bör detta ändras till svenska, förslagsvis 
”Projektbeskrivning”, så att ett och samma språk används i hela mallen. 

 
Figur 2. Inledande information 

  
 
Detta följs sedan av en så kallad ändringsförteckning där ändringar i dokumentet anges 
fortlöpande i en tabell som visas i figur 3. Här framgår alla ändringar som har gjorts sedan 
upprättandet, vad ändringen avser, när den har gjorts samt dokumentets version vid 
tillfället. Denna tabell fungerar som en förteckning av hur dokumentet har ändrats under 
projektets gång. Tabellen bör kompletteras med information om dokumentets status och 
i vilket skede i byggprocessen som det senast reviderades. Detta skulle förslagsvis kunna 
beskriva om det är innan byggstart och ett första tekniskt samråd eller efter slutbeskedet 
och det avslutande samrådet. På så vis betonar man att dokumentet är tänkt att 
användas även efter slutbeskedet. Detta skulle motverka problemet att dokumentet ofta 
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glöms bort och riskerar att bli inaktuellt då det sällan uppdateras efter det första tekniska 
samrådet. 
 

 
Figur 3. Ändringsförteckning 

 
Efter den inledande första sidan och innehållsförteckningen kommer rubrikerna 
inledning och syfte. Dessa ska ge läsaren en förståelse för vilken information som ska 
presenteras samt vilken roll konstruktionsdokumentationen ska fylla i praktiken. Av 
inledningen nämns bland annat att dimensioneringsprinciper och beräkningsmetoder 
framgår av dokumentet. Denna formulering borde ändras eller tas bort då denna 
information inte ingår i konstruktionsdokumentationen. Det finns inga rubriker i mallen 
där dessa uppgifter kan presenteras och inga krav ställs i EKS på att detta ska ingå i 
dokumentet. I övrigt stämmer texten väl överens med den definition som anges i EKS och 
Boverkets övriga material. För att avhjälpa de missförstånd som i dagsläget finns kring 
konstruktionsdokumentationen skulle inledningen slutligen kunna kompletteras med 
information om hur detta dokument skiljer sig från andra liknande handlingar. Figur 4 
visar mallens inledning i sin helhet. 
 

 
Figur 4. Inledning 
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Figur 5 redovisar dokumentets syfte. Här används den formulering som Boverket 
presenterade när dessa krav först infördes, dvs. att dokumentet är till för byggherre, 
förvaltare och byggnadsinspektör. Detta skulle kunna utvidgas till att även innefatta 
vilket syfte dokumentet är tänkt att fylla i samordningsarbetet av inblandade 
konstruktörer och hur det är ett gemensamt dokument för samtliga konstruktörer. Man 
nämner även att konstruktionsdokumentationen, eller delar av det kan användas redan 
vid det första tekniska samrådet. Då dokumentet ska följa med genom hela projektet kan 
denna mening ändras till att beskriva hur dokumentet är tänkt att användas genom hela 
byggprocessen, inte bara vid det första tekniska samrådet. Vidare nämns även att 
”Konstruktionsdokumentationen beskriver hur den färdiga byggnaden uppfyller gällande 
krav”. Denna formulering kan förtydligas för att beskriva att detta görs för att i 
brukandefasen ha tillgång till information om vilket regelverk som gällde under tiden för 
projekteringen av byggnaden. 
 

 
Figur 5. Syfte 

 

Figur 6 och 7 visar rubrikerna dimensioneringsansvar respektive avgränsningar. Dessa 
rubriker är tänkta att innehålla liknande information varför rubriken 3.1.4 Avgränsningar 
bör flyttas eller tas bort. Under den andra rubriken, 2.Dimensioneringsansvar tas 
gränsdragningar mellan de inblandade konstruktörerna upp och deras respektive 
ansvarsområden. Den information som presenteras under Avgränsningar kan därför 
riskera att bli en upprepning av detta. Den information som presenteras under 
Avgränsningar är tänkt att endast avse SWECOS ansvarsområde specifikt vilket går emot 
idén om att konstruktionsdokumentationen ska vara ett gemensamt dokument för 
projektets samtliga konstruktörer. Informationen under rubriken Dimensioneringsansvar 
bör vara tillräcklig och ingen ytterligare upprepning av ansvarsområdet för 
konstruktörerna på SWECO ska vara nödvändig. 
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Figur 6. Dimensioneringsansvar 

 
Figur 7. Avgränsningar   

 
Under avsnitt 4. Kortfattad byggteknisk beskrivning kan önskemålet om att bifoga en 3D-
modell av konstruktionen med beskrivande pilar om hur lasterna tas om hand beaktas. 
De nuvarande rubrikerna under detta avsnitt framgår av figur 8. Under rubrik 4.2 
Stomme skulle en sådan modell kunna bifogas som ett komplement till den beskrivande 
text som i nuläget är tänkt att presenteras här. Eventuellt kan denna rubrik delas in i 
underrubrikerna 3D-modell (4.2.1) och Stombeskrivning (4.2.2). Att punkta upp kritiska 
delar i konstruktionen som ett underlag för omfattningen av byggherrens 
utförandekontroll skulle även kunna tas upp i detta avsnitt. Antingen under rubrik 4.4 
Övergripande där bland annat viktiga detaljer är tänkt att tas upp eller som en ny rubrik 
helt och hållet. Det allmänna rådet att presentera lastkombinationer finns inte 
representerat någonstans i mallen. Detta skulle även kunna göras i detta avsnitt. Här kan 
man redovisa hur dimensionerande lastkombinationer tagits fram för vissa utvalda 
konstruktionsdelar, antingen som ett tillägg till 4.4 Övergripande eller som en ny enskild 
rubrik. Generellt kan man även notera att rubrikerna i detta avsnitt är något mer 
omfattande än i de övriga avsnitten. För att vidare säkra en enhetlig form för vilken 
information som presenteras här, i vilken ordning den läggs fram och hur detta ska 
formuleras kan ytterligare stödtexter skrivas in under rubrikerna. 
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Figur 8. Kortfattad byggteknisk beskrivning 

 
Det kan konstateras att mallen uppfyller de juridiskt bindande kraven i EKS 10 helt och 
hållet. De konkreta krav som anges på redovisning av exponerings- och 
korrosivitetsklasser och uppgifter om gällande regelverk finns representerade under 
rubrik 3.1 Allmänna förutsättningar. Uppgifterna kring vem som utfört 
dimensioneringskontrollen och dess omfattning presenteras i ett separat dokument som 
en bilaga till huvuddokumentet vilket nämns under mallens sista rubrik 5. 
Dimensioneringskontroll. För upprättandet av detta dokument finns sedan tidigare ett 
formulär som fylls i där uppgifter om såväl omfattning och vem som utfört kontrollen 
finns med (Se bilaga 4). 
 
De mer öppet formulerade kraven på en beskrivning av konstruktionens verkningssätt 
och förutsättningarna för dimensioneringen finns med i mallen under rubrikerna 4.2 
Stomme och 4.3 Stabilisering respektive 4. Konstruktionsförutsättningar. Även det 
allmänna rådet om att redovisa val av laster, lastkombinationer, säkerhetsklasser, 
statiska modeller och livslängd efterlevs med det enda undantaget att lastkombinationer 
i nuläget inte tas upp i mallen. Som tidigare nämnts kan mallen justeras för att även 
innefatta detta. 
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De kommande ändringarna i EKS 11 kommer inte innebära att mallen behöver justeras 
ytterligare. Mallen omfattar redan beskrivningar av såväl överbyggnad som 
geokonstruktion. Det kommande allmänna rådet om att en geoteknisk 
dimensioneringsrapport kan ingå i konstruktionsdokumentationen följs även. Detta görs 
under rubriken 3.1.3 Styrande underlag. Vidare kommer de ändringar som införs i EKS 11 
avhjälpa problemen med att tolka kraven på dimensioneringskontroll då byggherrens 
ansvar kring detta förtydligas. Exempel på undantagsfall då konstruktionsdokumentation 
inte behöver tas fram kommer även att läggas till vilket var ett önskemål från SWECO. 
 

6.2 Huvudkonstruktörens rollbeskrivning 
De synpunkter som framkommit kring vilken roll huvudkonstruktören borde fylla handlar 
uteslutande om samordning och behovet av att tydliggöra ansvarsfördelningen i ett 
projekt. Den övergripande rollbeskrivningen ”Att som huvudkonstruktör ha en helhetsbild 
av ett byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om: bärförmåga, stadga och 
beständighet; bärförmåga vid brand.” beskriver uppdragets omfattning bra och de 
specifika arbetsuppgifterna under rollens omfattning täcker in samordningsarbetets olika 
delar. Här nämns att huvudkonstruktören ska ”samordna konstruktionsrisker”. Detta kan 
omformuleras till att även innefatta att lista kritiska delar i konstruktionen som bör ingå i 
byggherrens utförandekontroll vilket var ett förslag från byggnadsinspektören. Punkten 
”Att upprätta konstruktionsdokumentation” kan kompletteras med information om att 
huvudkonstruktören inte bara står för upprättandet av dokumentet innan byggstart utan 
även kontroll av att dokumentet används av alla inblandade på ett korrekt vis samt att 
det sedan uppdateras till en slutgiltig konstruktionsdokumentation efter att bygget har 
slutförts. Detta för att täcka in behovet av att konstruktionsdokumentationen ska vara 
aktuell genom hela byggprocessen. Den fullständiga rollbeskrivningen för 
huvudkonstruktörens rollbeskrivning på SWECO redovisas i figur 9 nedan. 
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Figur 9. Huvudkonstruktörens rollbeskrivning 
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6.3 Flödesschema 
I flödesschemats första del uttrycks hur normer och kundkrav sammanställs och utgör 
den första information som beskrivs i konstruktionsdokumentationen. Under ”Endast 
bygghandlingsskedet” beskrivs sedan hur konstruktörernas beräkningsrapporter 
sammanställs till en ”konstruktionsbeskrivning” som sedan infogas i 
konstruktionsdokumentationen. Här borde det förtydligas vilka delar av 
konstruktionsdokumentationen som ”konstruktionsbeskrivningen” anknyter till och att 
statusen för konstruktionsbeskrivningen i de olika rutorna specificeras. Till exempel om 
det är en första version som kan komma att revideras under konstruktionsarbetet. Att 
benämna konstruktionsdokumentationen som ”slutgiltig” innan byggstart kan även 
ifrågasättas och huruvida den är slutgiltig innan byggstart eller efter slutbeskedet bör 
klargöras. Flödesschemat kan utvidgas till att inte endast beskriva arbetet under 
bygghandlingsskedet och ett arbetsmoment kan läggas till efter byggandets slut där 
huvudkonstruktören uppdaterar dokumentet mot det slutgiltiga utförandet. På så vis 
preciserarar man dokumentets status genom hela byggprocessen. Vad som menas med 
”Den röda tråden” som nämns vid sammanställning av konstruktionsbeskrivning bör även 
förtydligas. Se figur 10 för en fullständig redovisning av flödesschemat. 
 

 
Figur 10. Flödesschema arbetsrutiner 
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En punkt om när dimensioneringskontrollen ska göras i de fall då SWECO blir tilldelad 
detta uppdrag kan läggas till. Här kan det även framgå att det är byggherren som bär 
ansvaret för att dimensioneringskontrollen utförs för att avhjälpa de tidigare 
missförstånden kring vems detta ansvar är. 
 
Om arbetsprocessen generellt kan man säga att byggherren måste göras uppmärksam på 
hur konstruktionsdokumentationen behöver följa med även under byggskedet och 
uppdateras efter slutbeskedet för att utgöra en aktuell beskrivning av byggnadens 
slutgiltiga utförande. Av samma anledning behöver förvaltaren ges förutsättningar att 
vara mer delaktig i projekteringen för att framföra sina behov och synpunkter på 
dokumentets utformning. 
 

6.4 Exempel användning av mall 
Nedan redovisas ett exempel på hur utvalda rubriker ur den framtagna mallen kan fyllas i 
och formuleras. Detta görs för en hallbyggnad i limträ som projekterats som en del i en 
fördjupningskurs för träkonstruktion på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid 
Umeå universitet. De utvalda rubrikerna ger en övergripande beskrivning av byggnadens 
stomme, stabiliseringssystem, hur lastkombinationer har tagits fram samt en beskrivning 
av särskilt viktiga detaljer i konstruktionen. 
 
I Figur 11 visas byggnadens stomme och det stabiliserande systemet. Den bärande 
stommen beskrivs i form av en text som förklarar dess uppbyggnad. Här presenteras 
materialval, yttre dimensioner, centrumavstånd för bärverken samt randvillkor för 
avgörande delar. Den 3D-modell som föreslagits som ett tillägg till mallen presenteras 
därefter som ett komplement till stombeskrivningen. Det stabiliserande systemet 
beskrivs med information om dess verkningssätt och utformning, vilka laster det har 
dimensionerats för samt vilka material som har använts. 
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Figur 11. Exempel konstruktionsdokumentation 

Som föreslagits kan det allmänna rådet om att redovisa lastkombinationer för vissa 
utvalda konstruktionsdelar läggas till i mallen. I detta exempel görs detta med en bild av 
konstruktionsdelen i fråga och en förklarande text. Informationen omfattar 
gränstillstånd, förutsättningarna för hur lasterna definierats, hur dimensionerande 
lastkombinationer tagits fram samt hur dessa verkar på konstruktionsdelen. Se figur 12. 
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Figur 12. Exempel konstruktionsdokumentation 
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Figur 13 redovisar rubriken 4.4 Övergripande. Här ges möjlighet att vid behov beskriva 
olika delar av konstruktionen ytterligare. I detta projekt användes en viss typ av 
vippningsstöd som utgjorde en viktig detalj i konstruktionens funktion. En beskrivning av 
byggnadsdetaljen ges i form av en bild och en kortare förklarande text om varför den 
behövs och hur den är tänkt att fungera. 
 

 
Figur 13. Exempel konstruktionsdokumentation 
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7. Diskussion & slutsatser 
Att dra några generella slutsatser utifrån detta underlag är svårt. Hänsyn bör tas till att 
de synpunkter som framkommit från de tillfrågade till stor del är deras egna åsikter och 
inte kan representera yrkesgruppen som helhet. Man kan anta att fler åsikter än de som 
presenteras i den här rapporten finns representerade i respektive yrkesgrupp. De 
tillfrågade är personer som SWECO structures i Umeå ofta samarbetar med och tanken är 
att synpunkterna endast ska anknyta till hur SWECOS verksamhet bör anpassas. Detta 
gör att deras åsikter och synpunkter blir mer relevanta för rapportens syfte. Man bör 
dock beakta att dessa endast är ett fåtal av SWECOS samarbetspartners och det finns 
andra parter som påverkas av konstruktionsdokumentationen och hur SWECO arbetar 
med den. Vidare kan man även poängtera att det inte finns något publicerat material om 
konstruktionsdokumentation utöver det som Boverket har givit ut vilket ytterligare 
begränsar informationsunderlaget till det här arbetet. 
 
Det var svårt att utforma de frågor som behandlades under samtalen med de berörda 
yrkesrollerna. En större hänsyn borde ha tagits till hur personen i fråga kan ha olika roller 
beroende på projekt. Till exempel kan Diös Fastigheter ibland även vara byggherre och 
inte bara förvaltare, ibland kan VNB ha rollen som byggherre och ibland bara stå för 
utförandet osv. Även det faktum att konstruktionsdokumentationen ofta presenteras 
tillsammans med andra handlingar borde ha beaktats då detta kan ha lett till 
missförstånd. Detta gäller särskilt byggnadsinspektören som ofta går igenom flera 
bygghandlingar samtidigt som konstruktionsdokumentationen. Detta kan ha lett till att 
man blandar ihop vad som hör till konstruktionsdokumentationen och vad som hör till 
andra handlingar. 
 
Generellt har det varit svårt att analysera de delar av utredningen som handlar om 
företagets arbetsrutiner. Jag har inga tidigare erfarenheter av konstruktionsarbete och 
det är svårt att på så kort tid få insikt i hur SWECO arbetar i olika projekt. Det juridiska 
underlaget i EKS ger heller inga riktlinjer på hur det praktiska arbetet bör utföras. Min 
brist på erfarenhet har även gjort det svårt att ta hänsyn till hur byggprocessen skiljer sig 
från projekt till projekt. 
 
Att tillmötesgå alla synpunkter från de berörda yrkesrollerna kan ibland vara svårt då de 
tillfrågade utgår från sina egna intressen medan jag har haft SWECOS intressen i åtanke. 
Till exempel kan det vara svårt för SWECO att motivera att resurser läggs på att försöka 
tillgodose alla förvaltarens önskemål om hur dokumentet bör uppdateras under 
byggprocessen. Vidare har jag även identifierat brister i den här utredningen som inte går 
att relatera till varken juridiken eller de synpunkter som framkommit. Till exempel kan 
man fundera på om fler tillägg behöver göras specifikt för vissa entreprenadformer i 
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huvudkonstruktörens rollbeskrivning. I nuläget finns endast ett tillägg för speciella 
uppgifter vid så kallad ”insprängd totalentreprenad”. I mallen kan man även argumentera 
för att trä bör läggas till under rubriken 3.1.9 Utförandeklass där projektets ingående 
material presenteras då det är ett så vanligt förekommande material. Man kan även 
konstatera att deformationskrav bör presenteras ihop med vibrationskrav och övriga 
lastförutsättningar och inte under allmänna förutsättningar vilket är fallet i nuläget. 
 
Det framtagna exemplet ger en fingervisning på hur en mall för 
konstruktionsdokumentation kan appliceras på ett mindre komplicerat projekt. Exemplet 
redovisar endast ett urval av de förändringar av den ursprungliga mallen som har 
föreslagits vilket gör exemplet något begränsat. Med mer tid hade det varit intressant att 
sätta sig in i ett verkligt byggprojekt och ta fram en komplett 
konstruktionsdokumentation där hela mallen får användas och samtliga förslag till 
förbättringar av mallen redovisas.  
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